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Попис имовине и обавеза за 2021.г.
Попис имовине и обавеза, за 2021.г. врши се обавезно  у 

складу са чл. 20 Законом о рачуноводству и на начин и у 
роковима прописаним: Правилником о начину 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем (Сл. гласник РС, бр. 
89/2020)

Обавезу вршења пописа имовине и обавеза на крају 
пословне године, са стањем на дан 31.12.2021. год.,  имају 
Првана лици(комисија 3 члана), микро правна 
лица и предузетници(један члан). 

Према  чл.20. Закона о рачуноводству, наведени 
обвезници врше обавезно попис имовине и обавеза 
на почетку пословања, по количинама и вредности 
које су основ почетног стања у билансу;

Обавезан попис се врши, поред редовног пописа, 
приликом примопредаје дужности 
рачунополагача, промене продајних цена 
производа и робе у малопродаји, код статусне 
промене, код отварања и закључења поступка 
стечаја и ликвидације;



Припреме за вршење пописа
Обвезник пописа, у складу са општим актом 

организује потребан број комисија за попис, утврђује 
период  и време вршења пописа и рок достављања 
извештаја о извршеном попису, надлежном органу 
правног лица;

Припреме за попис морају да изврше:
-руковаоци залихама/обезбеђен приступ 

залихама,сортирање, претакање,издвајање 
оштећених залиха, одвајање туђих залиха на 
складишту, магацину, роба узета на комисион и

-служба рачуноводства /пре пописа, обавезно 
усклађивање робно материјалне  и финансијске
eвиденције али и провера веродостојности 
рачуноводствених исправа и да ли су све иправе 
везано за промене на имовини и обавезама, 
прокњижене итд. Пре тога било је важно урадити 
усаглашавање ИОС-потраживања и обавеза између 



Попис обавезно мора да се изврши и у свим 
издвојеним јединицама где се налази залиха

Подсећам на обавезу у складу са чланом 25 ЗПППА, где је 
прoписано да се АПРУ доставе и измењени подаци о 
пословним просторима и просторијама у које спадају и сви 
простори и просторије у које се складишти и смешта роба.

Дакле, пописне комисије и пописне листе морају бити 
прилагођене свим местима, сталним и издвојеним где 
се налази имовина која је предмет пописа.

Обавеза достављања података АПР о накнадним 
изменама је на обрасцу ПЕП –ИПЈ осим ако су ови 
подаци раније достављени Пореској управи. 

Казнене  мере за не обавештавање АПРа о измени података или 
ако пријави нетачне податке,  за одговорно лице у правном 
лицу, је од  10.000 до 200.000 динара а казна за предузетника је 
од 15.000 до 150.000 дин.



Ko нe може да буде у пописној комисији?

Члан 5 , Правилника о начину и роковима пописа......
Лица која не могу да буду у пописној комисији јесу  

лица која на одређени начин рукују имовином,   
односно која су задужена за имовину која се пописује.

 То су: 
рачунополагачи,
овлаштена лица за располагање залихама,
 рачуновође/који воде аналитичку евиденцију 

имовине/
 финансијски руководиоци и 
представници овлаштеног органа.
Комисија за попис може ангажовати вештака за процену 

количине,квалитета и вредности поједине имовине.



Одговорност за организацију и вршење 
пописа у прописаним роковима имају:

Законски заступник правног лица односно 
предузетник;

Ако се формира централна пописна комисија, 
одговорност за организацију пописа има 
председник централне пописне комисије који 
координира радом осталих пописних комисија.



Натурални попис одређене имовине може се 
извршити и пре датума биланса?!

Према чл.9 правилника, 

 „Правно лице односно предузетник, које води сталну 
количинску и вредносну евиднецију о улазу и излазу 
имовине, као стање по попису на датум биланса, може 
уписати њено књиговодствено стање на тај дан                   
( 31.12.2021.г.) под условом да је у току године извршен 
попис имовине и да су вишкови мањкови утврђени     
тим пописом прокњижени на онову одлукенадлежног 
органаправног лица, односно предузетника“.

 ПРОИЗИЛАЗИ, АКО ЈЕ ПОПИС ПРИМЕРА РАДИ ИЗВРШЕН 30.11.2021.Г.       
И АКО СУ ПРОКЊИЖЕНИ ВИШКОВИ И МАЊКОВИ, САДА НА ДАТУМ 
31.12.2021.Г. МОЖЕ ПОПИСНА КОМИСИЈА У ПОПИСНЕ ЛИСТЕ УНЕТИ  
КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ, У ПОПИСНЕ ЛИСТЕ,31.12.2021.



Предмет пописа обухвата:
Неуплаћени уписани капитал, нематеријална имовина,

некретнине, инвестиционе некретнине, постројења, 
опрему,(издвојен попис туђе имовине/лизинг и друго)

Биолошка средства, залихе материјала, резервних 
делова, алата, амбалаже и инвентара, недовршена 
производња и готови производи и роба, стална средства 
намењена продаји, финансијски пласмани и 
потраживања, готовина и готовински еквиваленти,

Дугорочне и краткорочне обавезе;

Имовина која се налази у туђим складиштима, мора 
бити, од стране правног лица или предузетника, који 
држи ту имовину, пописана на посебним листама и 
достављена власнику имовине.



Пописом неуплаћеног уписаног капитала,проверити стање 
На групи рачуна, 00 и ако је истекао рок за уплату или унос 
имовине извршити сторна на рачунима у класи 0 и 3

Попис нематеријалне имовине,(софтвер,гудвил,улагања у 
развој, концесије, патенти,остала нематеријалан имовина, 
аванси за нематеријалну имовину)односно имовине без 
физичке супстанце, врши се  се по вредности по којој се 
накнадно одмерава у складу са:

Према МСФИ и „новим“ (од 2017.г.) МСФИ за МСП , 
по набавној или ревалоризованој вредности, у 
складу са правилом дефинисаним у политикама; 

Према „старим“ (од 2014.г.) МСФИ за МСП  накнадно  
само по набавној вредности, али НЕ по ФЕР вредн.

НОВО од 2021.г/према Правилнику МФ, накнадно 
вредновање нематери. имовине и  по ФЕР вреднос.



За сву нематеријалну имовину која има ограничен 
век употребе, обрачунава се амортизација.

За нематеријалну имовину која има неограничен 
век а примењију се МСФИ  НЕ ВРШИ СЕ ОБРАЧУН 
амортизације,  већ се на дан биланса, тестира да 
ли постоји обезвређење у складу са МРС 36.

За све који примењују „старе“ МСФИ за МСП и 
Правилник, врши се обрачун амортизације 
нематеријалне имовине и за имовину која има 
ограничен век трајања и за имовину која има 
неограничен век трајања, где се квалификује да се 
претпоставља да је век трајања на 10 година. 

Од 1.1.2019.г. признаје се рачуноводствена 
амортизација и средства се не уносе у II групу 
средстава.



Попис некретнина и инвестиционих некретнина по 
количинама а унос вредности у складу са 
рачуноводственим политикама, (према МСФИ и 
„новим“ МСФИ за МСП од 2017.г. Као и према 
Правилнику МФ почев од 2021.г.)по набавној или 
фер вредности, осим инвестиционих некретнина 
које се пописују по количини и  вреднују  по фер вр. 

Они који примењују „старе“ ( од 2014.г.)МСФИ за МСП, 
немају могућност избора већ накнадно вредновање    
врше по набавној вредности. 

 Земљиште се пописује по набавној или фер вредности 
али се не амортизује;

 Попис постројења, опреме се врши по аналитичкој 
евиденцији и по инвентарском броју, утврдити вишкове, 
мањкове и посебне листе са предлогом за отпис и расход.



Попис робе, отових производа, недовршене 
производње врши се:

 У промету робе на велико, по велепродајној цени

 У промету на мало, по малопродајној цени

 У промету готових производа по цени коштања или планској 
цени ( у зависности како се воде на скл. гот. произ.

 Важне напомене:Свесно приказивање више робе на стању 
него што заиста    има, уз информације које су познате и 
рачуновођи, могу бити предмет кривичне одговорности, не 
само закон. заступник  или предузетника, већ и за пописну 
комисију као ни рачуновођу који води пословне књиге.

 Пример: Власник привредног друштва је робу узео за      
личне потребе а на попису приказао да је роба на стању???    
За законског заступника, свесна избегавање пореза на 
приходе од капитала према члану 61. тачка 4) ЗПДГ и 
кривична одговорност према члану 225 Пореска утаја



Кривични законик, дела против привреде
Пореска утаја, Члан 225

 1) Ко у намери да он или друго лице потпуно или делимично 
избегне плаћање пореза, доприноса или других прописаних 
дажбина, даје лажне податке о стеченим приходима, о 
предметима или другим чињеницама које су од утицаја на 
утврђивање оваквих обавеза или ко у истој намери, у случају 
обавезне пријаве, не пријави стечени приход, односно предмете 
или друге чињенице које су од утицаја на утврђивање оваквих 
обавеза или ко у истој намери на други начин прикрива податке 
који се односе на утврђивање наведених обавеза, а износ обавезе 
чије се плаћање избегава прелази 1.000.000 дин.,казниће         
се затвором од једне до пет година и новчаном казном.

2) Ако износ обавезе прелази 5.000.000 дин., казниће   се 
затвором од две до осам година и новчаном казном.

 3) Ако износ обавезе прелази 15.000.000 милиона динара, 
казниће се затвором од три до десет година и новчаном каз.



Који су још примери у пракси везано за 
попис залиха, који могу бити предмет 

кривичне одговорности???
Туђа роба узета на чување у силосима за продају у туђе име  

и за туђи рачун, продата на црно али промет односно 
приход није пријављен власнику робе нити је пренет новац 
али није тачно урађен  попис залиха, већ приказано, уз 
помоћ чланова пописне комисије, лажно стање робе на 
залихи, која не постоји;

Произведени готови производи, који нису унети у 
складиште и робну евиденцију са циљем да се продају на 
црно, на сивом тржишту, одговорност и на законском 
заступнику, али и пописној комисији ако су знали за те 
чињенице и свесно прескочили да не попишу вишак залиха.

 Узимање службене имовине за потребе запослених без 
плаћања пореза, уз знање и сагласност рачуновође.....



Последице за пружаоце рачуноводствених 
услуга и запослене, ако би свесно помагали 

законском заступнику и прикривали 
чињенице о обавези да се обрачуна пореза

 Члан 16 став 4 и 5 Закона о рачуноводству

 Правно лице, односно предузетник који има 
регистровану претежну делатност за пружање 
рачуноводствених услуга интерним актом одређује лице 
које је одговорно за вођење пословних књига и 
састављање финансијских извештаја за сваког клијента 
коме се пружају услуге вођења пословних књига и 
састављања финансијских извештаја.



 Лице које је правоснажно осуђено на казну затвора за 
кривично дело у Републици Србији или страној држави, не 
може да обавља послове вођења пословних књига и 
састављања финансијских извештаја из става 4. овог члана, у 
складу са овим законом и обавља друге послове у области 
рачуноводства, утврђене овим законом.

 Члан 18 Закона о рачуноводству

 У Регистар може бити уписан предузетник који има дозволу 
за пружање рачуноводствених услуга издату у складу са овим 
законом.

 2) није правноснажно осуђиван у смислу члана 16. став 5. овог 
закона;

 Кривична одговорност значи губљење права на рад, за 
пружаоце рачуноводствених услуга и њихове запослене који 
су интерним актом одређени и одговорни за вођење посл. 
књига и састављање финан. изв.за клијен.



ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА 2021.г.
Измене Закон о порезу на добит правних лица –

члан 10 б у примени од 1. јанура 2019. 
За средства набављена до 31.12.2018.г. важи Стари 

штавилник, за средства набављена од 1.1.2019.г.важи  
Нови правилник!

Промена метода обрачуна амортизације  за пореске сврхe, 
од.1.1.2019.г. применом пропорционалне методе по законски 
прописаним стопама на набавну вредност сваког сталног 
средства. За пореске сврхе признаје се амортизација која је нижа 
рачуноводствена или пореска!

За нематеријална средстава признаје се као порески расход, 
износ рачуноводствене амортизације.

Инвестиционе некретнине које се евидентирају по фер 
вредности, а за које се не обрачунава рачуноводствена 
амортизација, стопа амортизације за пореске сврхе не може бити 
већа од 2,5%.

 За сврху обрачуна пореске амортизације предвиђено је 
разврставање сталних средстава по групама (од I до V),уређено 
подзаконским актом. 



Пореска амортизација 
непокретности

 За вако средство набављено до 31.12.2018.г.и за свако 
средство набављено од 1.1.2019.г. Врши се применом 
пропорционалне методе.

 Основна разлика код признавање амортизације као 
пореског расхода јесте:

 1) износ амортизације за непокретности стечене до 
31.12.2018.г.признаје се у пореском билансу, у 
обрачунатом износу пореске амортизације!

 2)износ амортизације за непокретности стечене од 
1.1.2019.г. признаје се у пореском билансу у 
обрачунатом износу који је мањи, то значи или 
рачуноводстевна или пореска амортизација, мањи 
износ!



 Формула за израчунавање амортизације за 
рачуноводствене сврхе

 Рачуновод. = набавна вредн. x стопа аморт. x број дана
амортизац.                                  365

 Стопа амортизације за рачуноводствене сврхе  =

100 :  корисни век употребе средства



Обрачун пореске амортизације за 
2021.г. 

 Подсећамо да се обрачун пореске амортизације врши у 
складу са следећим пореским прописима:

 Законом о порезу на добит правних лица („Сл.гл.РС” бр. 
25/01, 86/19 И 153/20);

 Законом о изменама и допунама закона о порезу на добит 
правних лица („Сл.г.РС”, бр. 95/18);

 Правилником о начину разврставања сталних средстава по 
групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе 
(„Сл.гл.РС”, бр. 114/04... и 8/19) и

 Правилником о амортизацији сталних средстава која се 
признаје за пореске сврхе („Сл.гл.РС”, бр. 116/04... и 8/19).

 Правилником о амортизацији сталних средстава која се 
признаје за пореске сврхе („Сл.гл.РС“,бр.93/19 - за средства 
стечена почев од 1.јанура 2019.г.)



Обрасци који се примењују у складу са 
правилником, у обрачуну пореске 

амортизације су:

Образац ОА/I Обрачун амортизације 
непокретности (које су разврстане у I групу)

Образац ОА – Обрачун амортизације сталних 
средстава, набављених закључно са датумом 
31.12.2018.г.

Образац ПОА – Подаци о амортизацији сталних 
средстава стечених почев од 1. јануара 2019. 
год. за период од 1.1.2021. до 31.12. 2021.г.



 Формула за обрачун пореске амортизације у 
извештајном периоду, за новонабављено средство
од 1. јанура 2019. г.: 

 Пореска амортизација сталних средстава утврђује се 
применом пропорционалне методе за свако стално 
средство посебно.

Aко се средство користи током целе године, код обрачуна 
пореске амортизације за 2021.г., обрачун годишње 
амортизације се врши на следећи начин:

Годишњи износ амортизације = основица ( набавна вредност) 
x стопа амортизације

Годишња стопа амортизације = 100 / корисни век употребе 

Ако се средство користи краћи период од године дана:

Набавна вредност x годи. амортизаци. стопа x број дана
365



Набавна вредност сталног средства за сврху 
обрачуна пореске амортизације представља 
вредност по којој је средство први пут признато у 
пословним књигама у складу са прописима о 
рачуноводству и МСФИ и МСФИ за МСП односно 
Правилником за микро и друга правна лица.

 Набавна вредност, у сврху обрачуна пореске 
амортизације, не може се мењати осим у 
случају накнадних улагања.



 У пословној пракси, када  се примењује исти 
пропорционални метод код обрачуна 
рачуноводствене и пореске амортизације, 
често  се дешава да је различита основица 
код обрачуна амортизација за исту 
непокретност. 

То се дешава, када је непокретност у складу 
са рачуноводственим политикама,  
накнадно одмерена по фер, увећаној 
ревалоризованој вредности на почетку 
извештајног периода, која се користи ако 
основица за обрачун рачуноводствене али 
не и за обрачун пореске амортизације. 



Образац ПОА

 Подаци о обрачунатој амортизацији сталних средстава 
стечених почев од 1.јануара 2019.г. за период од 01.01. до 
31.12.2021.г.

 1.Износ амортизације која се признаје као расход у пореском 
билансу                 

 2.Износ разлике неотписане пореске и неотписане 
рачуноводствене вредности сталних средстава, утврђен у 
складу са чланом 3.став 7.правилника

 3.Укупан износ амортизације који се признаје као расход у 
пореском билансу  

 Шеф рачуноводства                Директор
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Број

месеци

коришћењ

а

Износ

амортизације

1. 2 3 4 5 6

Група I Грађеви

нски

објекат

2,5% 12

Обрачун амортизације у пореске сврхе за 
грађевински објекат Образац ОА/I



У складу са важећим пореским 
правилима, као порески расход у 
пореском билансу (обрасци ПБ 1 и ПБ 2) 
признаје се амортизација која је нижа; 

Када је нижа рачуноводствена 
амортизација, нема потребе утврђивати 
одложене пореске обавезе.



Обрачун пореске амортизације за 
средства набављена са крајњим роком 

31.12.2018.г.

 Пореска =  неотп. вредност x  број дана кориш. x стопа аморт.

 амортиз. почетни салдо                    за групу сред

 у пореском периоду 

 за групу средстава

 (р.б.8 Обр ОА из 

 претходне године)
______________________________________________________
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Шта треба имати на уму везано за  
обрачун пореске амортизације за 

средства стечена  до 31.12.2018.г.

 Одредбе члана 10. Закона о порезу на добит правних лица 
("Сл.гл. РС", 113/17) примењују се на обрачун 
амортизације сталних средстава стечених закључно са 
31. децембром 2018. године, односно последњим даном 
пореског периода који почиње у 2018. години, а за стална 
средства разврстана у групе II-V најкасније на обрачун 
амортизације тих средстава закључно са 31. децембром 
2028. године, односно последњим даном пореског 
периода који почиње у 2028. години. 



Као расход амортизације признаје се  
целокупан салдо групе у случајевима:

 Када је  крајњи салдо за: 

 II групу мањи од 10%; 

 III групу мањи од 15%;

 IV групу мањи од 20% и 

 V групу мањи од 30%, 

у односу на салдо утврђен на дан 31. децембра 2018. 
године, као расход амортизације признаје се 
целокупан салдо групе. 

У свим другим случајевима, обрачун амортизације врши се 
у складу са одредбама члана 10 б. ЗДПЛ и примењује се за 
стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. године, 
односно од првог дана пореског периода који почиње у 
2019.г.  



Обрачун по старим правилима се не 
односи на затечена средства 31.12.2018.г.

када је салдо u групaмa од II до V, мањи од  пет 
просечних бруто зарада 

 када је крајњи салдo у групи од II до V мањи од 
прописаног процента у односу на салдо утврђен на 
дан  31.12.2018.г. и

када је на постојећим средствима извршено улагање 
од 1.1.2019.г. које је више од 10%  у односу на  
неотписану рачуноводствену вредност тог средства.

 У свим другим случајевима, обрачун амортизације у 
складу са одредбама члана 10 б овог закона примењује се 
за стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. 
године, односно од првог дана пореског периода који 
почиње у 2019.г.  



Попис шума, вишегодишњег засада, 
основног стада,биолошких средстава у 
припреми,аванса за биолошка средства

 Попис шума(минимална површина 5 ари са покривеношћу 
дрвећем до 30%) врши се у две пописне листе, у једној се 
пописују шуме које имају запремину  и у другој, шуме у 
подизању и процењују се према МСФИ 41 или МСФИ за МСП 
по фер вредности;

 Попис вишегодишњих засада, врши се на основу провере 
површине земљишта сваког засада и броја стабала, чокота у 
роду као и стабала и узгоју(земљиште не улази у набавну 
вредност вишегодишњег  засада јер је земљиште исказано 
одвојено на рачуну 020) 

 Утврдити тачан износ активирања сопствених учинака за 
засаде у узгоју који се активирају (прираст);



 Према Правилнику о Контном оквиру, на рачунима
групе 62 евидентирају се приходи по основу употребе
робе, производа и услуга за нематеријална улагања, 
за основна средства, за материјал, прираст основног
стада и сопствени транспорт набавке материјала и 
робе, као и за репрезентацију.

 У оквиру рачуна групе 62 прописани су следећи
троцифрени рачуни:

 620 – Приходи од активирања или потрошње

 робе за сопствене потребе

 621 – Приходи од активирања или потрошње

 производа и услуга за сопствене потребе



 Aктивирање производа и робе врши се по цени 
коштања, односно набавној цени. Што се тиче 
прихода од активирања сопствених услуга, њихово 
рачуноводствено евидентирање врши се у висини 
цене коштања те услуге која не може бити већа од 
тржишне цене за исту услугу.

 Са аспекта Закона о ПДВ, треба имати у виду да 
узимање добара за пословне сврхе обвезника ПДВ, за 
које је прописано право на одбитак претходног 
пореза, није предмет опорезивања ПДВ и обвезник 
није дужан да по том основу обрачунава ПДВ, 
независно од тога да ли је приликом набавке ових 
добара имао право на одбитак претходног пореза.



 Признавање и одмеравање биолошких средстава врше се
у складу са рачуноводственим принципима прописаним у 
МРС 41 - Пољопривреда.

 Према параграфу 52. МРС 41, биолошка трансформација
ове врсте средстава узрокује различите промене везане за
раст средстава, промене особина, производњу, које је
свакако могуће уочити и измерити. 

 Рачуни биолошких средстава      030 – Шуме

 031 – Плодоносни вишегодишњи засади

 032 – Остали вишегодишњи засади

 033-Основно стадо

 037 – Биолошка средства у припреми

 038 – Аванси за биолошка средства

 0301,0319,0329,0339,0379,0389 – Исправка вредности 
одвојено, за свако биолошко средство



Попис основног и обртног стада

 Попис основног стада се врши бројањем комада живих 
животиња и мерењем њихове телесне тежине за сваку 
животињу посебно,  изражене у килограмима; 

 Пописом се утврђује и прираст основног стада као и 
вредност основног стада изражена у ценама на дан 
пописа;

 Основно стадо се одмерава по фер вредности; Ако не 
постоје услови за утврђивање фер вредности, 
амортизација основног стада се врши по стопама које 
утврђује предузеће зависно од века коришћења основног 
стада(када основно стадо чине животиње које обезбеђују 
подмладак, аморизација овог стада престаје када се 
њихова неотписан вредност може изједначити са ценом 
која се може добити продајом; 



Две врсте прихода које се јављају на дан 
пописа основног стада

 680-Приходи од суклађивања вредности биолошких 
средстава; Основно стадо када се одмери по фер 
вредности, утврди се приход по основу повећања 
тржишне цене по килограму, на дан пописа у односу на 
цену по којој је стадо кижено на почетку године и књижи 
се у корист рачуна

 621  Приход од активирања или потрошње 
производа и услуга за сопствене 
потребе(активирање сопствених учинака-прираст у 
количини помножен ценом на почетку)

 Ако постоји тачна евиденција улагања у производњу, 
материјала,рада и други трошкови који улазе у цену 
коштања онда се приход по јединици утврђују тако да се  
дели са бројем килограма укупног прираста стада; 



Извештај о попису  имовине и обавеза на крају 2021.г. 
НОВО за 2021.г./Рок за достављање извештаја о попису и 

доношење одлуке у усвајању тог извештаја је 1.март 2022.г. 
(30 дана пре дана састављања Редовног годишњег 
финансијског извештаја  и достављања АПРу а то је 
31.март 2022.г.);

 Презизирано, Правилником о начину вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем (Сл. гласник РС, бр. 89/2020)

 План рада комисије за попис, као и извештај о попису 
достављају се интерном ревизору  и предузећу за ревизију са 
којим је закључен уговор о вршењу ревизије (обавеза се 
односи на обвезнике ревизије). 

Према члану 451. Закона о привредним друштвима, jaвно 
акционараско друштво мора да одреди да друштво има 
најмање једног интерног ревизора;

Остали облици привредних друштaва, који се одлуче да имају 
интерног ревизора,  о томе одлуку доносе добровољно   у 
оснивачком акту у коме дефинишу  да ли ће имати једног или 
више интерних ревизора.





Разлике код пописа имовине и обавеза великих и
малих, средњих и микро правних лица 

 Првим преласком на примену МСФИ за МСП у 
2014.г., мала и средња правна лица и микро која 
примењују ове стандарде, у пословним књигама су 
своју имовину почетно и накнадно одмерила у складу 
са дефинисаним захтевима у овим МСФИ;

 Вредновање након почетног признавања врши 
се по историјском трошку/ набавној цени, која је 
садржана и у Пописним листама за: 

 Нематеријалну имовину,

 Некретнине, постројења, опрему (претходне 
ефекте ревалоризације по фер вредности са 330 
требало је пренети у корист нераспоређене 
добити текуће године, пот.341).  



 Вредновање након почетног признавања врши се по фер 
вредности која је садржана и у Пописним листама за: 

 Инвестиционе некретнине ( осим ако се фер вредност не 
може утврдити без великих трошкова) и Биолошка 
средства .

 Овабезно накнадно одмеравање и свођење 
вредности наведене имовине по наведеним

правилима за мала, средња и микро правна лица, 
која примењују МСФИ за МСП, у робно материјалној 
и финансијској евиденцији (ти подаци се дају за унос 
у пописне листе и на основу њих у складу са 
пописаним количинама, утврђују се разлике по 
попису). 

Они који примењују „нове“ МСФИ за МСП од 2017.г. и 
Правилник МФ могу се оперделити да наведену имовину 
накнадно одмеравају по ФЕР вредности.



Мањак и расход на који се не плаћа ПДВ

1) исказани расход до количине која чини порески 
признат расход, утврђен Нормативом расхода;

2) мањак свих добара који се може правдати вишом 
силом;

3) расход настао због истека рока трајања, под 
прописаним условима;

4) мањак добара набављених после 1. јануара 2005. 
године, ако при њиховој набавци обвезник није 
имао право на одбитак претходног пореза, у 
потпуности или сразмерно;

5) отпис опреме и друге сталне имовине у складу са 
прописима о рачуноводству.   



Норматив расхода

ПДВ се плаћа на исказани расход (кало, растур, квар 
и лом) изнад количине која чини порески признат 
расход, утврђен Нормативом расхода, у складу са 
Уредбом;

Нормативом су обухваћена само нека добра;

За добра која нису обухваћена Нормативом, 
количина порески признатог расхода се утврђује 
према интерном нормативу обвезника, ако 
надлежни порески орган не утврди другу количину. 



Количина добара на коју се примењује
норматив

Норматив расхода се изражава у проценту од количине 
робе која је у одређеном пореском периоду
набављена, прерађена, произведена или продата.

Обвезник треба да интерном регулативом утврди 
параметар који ће користити за утврђивање порески 
признатог расхода (увек се за основицу узима, 
основица из одређене фазе кретања залиха која је 
највећа у одређеном пореском периоду, за који се 
утврђује расход). 



Расход и мањак на који се плаћа ПДВ

1. мањак добара набављених после 1. јануара 2005. 
године, ако је при њиховој набавци обвезник имао 
право на одбитак претходног пореза, у потпуности или 
сразмерно;

2. мањак свих добара набављених пре 1. јануара 2005. 
године.

3. исказани расход изнад порески признате количине;



Основица на коју се обрачунава ПДВ

У случају расхода, односно мањка добара, који је 
опорезив ПДВ, основицу чини набавна цена (и у промету 
на велико, мало и код набавке сировина и материјала), 
односно цена коштања тог или сличног добра у моменту 
промета.



Настанак пореске обавезе
Мањак, односно расход сматра се да је настао оног дана 

када надлежни орган пореског обвезника донесе одлуку о 
утврђивању мањка, односно расхода.

Одлука o усвајању Изевштаја о попису и утврђених 
разлика(мањкова и вишкова) за 2021.г. , доноси се 
најкасније до 1.марта 2022.г., што значи да се ПДВ исказује 
у пореској пријави за порески период јануар или фебруар  
у зависности када је извештај усвојен (рок за уплату ПДВ је 
15 фебруар или 15 марта 2022,г,) односно порески период 
јануар – март (рок за предају  ППП ПДВ и уплату обавезе за 
ПДВ, 15.април 2022.г.).

Обрачунати ПДВ на порески непризнате мањкове и расходе 
по попису се у билансу за 2021.г. разграничава преко рачуна 
499-Остала пасивна временска разграничења.

Отварањем почетног стања за 2022.г. Разграничена обавеза 
се преноси на припадајући рачун у групи 47. 



Уношење података у ПП ПДВ и Образац 
ПОПДВ

Обрачунати ПДВ на мањак добара чији се промет 
опорезује по општој стопи ПДВ од 20%, уноси се у 
поље 103. 

Обрачунати ПДВ на мањак добара чији се промет 
опорезује по посебној стопи ПДВ од 10%, уноси се у 
поље 104.

У поља 003 и 004  уносе се подаци. 

У Образац ПОПДВ обрачунати ПДВ на мањак и 
основица ( која је утврђена као мањак на који 
постоји обавеза да се обрачуна ПДВ) уносе се у 
поље 3.7. Обрасца



Исправке вредности имовине на 
дан биланса 31.12.2021.г.

 Проширити акривности пописне комисије да се код 
утврђивања смањења вердности сталне или обртне 
имовине утврди припадајући део исправке за вредност 
имовине наведене у Контном оквиру који се примењује 
од 1.1.2021.г. Ако то није већ урађено по попису за 2020.г. И 
ако није раздвојено у почетном салду 1.1.2021.г.

 Претходне исправке исказане кроз биланс стања 
31.12.2020.г. такође рашчланити према припадности у 
односу на сталну и обртну имовину на коју се односи 
раније установљена исправка вредности.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!Обезбедите стручне 
приручнике, Контни оквир и Залихе/ поруџбине 

преко www.snezanamitrovic.rs- Укључите се у 
Пословни клуб РПС, где се могу пратити текстови, 

презентације и где стручно комуницирамо по 
отвореним питањима, у току године  

http://www.snezanamitrovic.rs-/

